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ПЛАН РАДА 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

                 СЕКТОР ЗА ЗА ОПШТЕ-ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКЕ 

                  И ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ  ЗА 2018. ГОДИНУ 
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Увод

Годишњи план рада СЕКТОР ЗА ОПШТЕ-ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ  Покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама  (у даљем тексту  Секретаријат) се доноси у 
складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", бр. 36/15) 
План рада Сектора за 2018. годину садржи податке о надлежностима и пословима 
инспекције, процењеном степену ризика, као и податке о динамици инспекцијског надзора. 

 
Годишњи План инспекцијског надзора спроводи се кроз Оперативни план који садржи: 
1. учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора; 
2. преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор, односно 

делатности или активности које ће се надзирати; 
3. територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
4. процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће 

се надзирати или територијално подручје и другу територијалну и сличну целину, 
објекат и групе објеката; 

5. период у коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
6. информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити; 
7. планиране мере и активности превентивног деловања инспекције; 
8. планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјеката; 
9. очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити 

редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима; 
10. друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 
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Планом се утврђују послови контроле и активности Инспекције покрајинског 

секретаријата за културу, јавно информисање и односа с верским заједницама за 2018. 
годину, која према члану 10. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама, има у оквиру Сектора за опште-правне, материјално-финансијске и 
инспекцијско-надзорне послове ужу унутрашњу јединицу: Одељење за интерну контролу, 
инспекцијске, надзорне и опште правне послове, са систематизованим радним местима са 3 
инспектора у области културе.   

 
Инспекција покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односа с 

верским заједницама обавља послове инспекције код установа културе: индиректних 
корисника, завода за културу и завода за културу националних мањина, других субјеката у 
култури чији оснивач није покрајина (архиви, музеји, библиотеке, заводи за заштиту 
споменика културе...) , и оних који се финансирају или суфинансирају из буџета аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе на територији АПВ, на основу члана  80. став 
2.  Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка), члана 3. и члана 11. 

Циљеви 

Послови  инспекцијског надзора су послови од општег интереса и имају за циљ да се 
превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди пословање и поступање
надзираних субјеката у складиу са законом као и да се спрече или отклоне штетне 
последице у случају када надзирани субјекти  не поступају у складу са законом.  
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Спровођење инспекцијских надзора - метод рада

Инспекцијске контроле спроводиће се на основу утврђене процене ризика код 
надзираних субјеката. 

 
Методологија рада 
 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
- Сектору за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове
утврђени су послови инспекцијског надзора, систематизована су три радна места. 

 Као водич за инспекцијски надзор се користе контролне листе. Контролне листе су 
достављене Министарству културе и јавног информисања које није имало примедбе на 
Контролне листе.  Контролне листе су достављене и Координационој  комисији, ради давања 
мишљења . Контролна листа је представљена скупом упита који олакшавају рад инспектору и 
истовремено унифицирају методологију надзора. Контролне листе су објављене на сајту 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисањеи односе с верским заједницама, 
те су на тај начин доступне јавности. 

Закон, у складу са добром међународном праксом и савременим инспекцијским 
стандардима, дефинисао је контролну листу као документ који садржи списак приоритетних 
питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини 
могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и 
предмет и обим провере. 

Упити у контролним листама омогућавају утврђивање степена ризика у пословању 
надзираног субјекта. Према утврђеном чињеничном стању и степену ризика инспектор 
изриче сразмерне превентивне и корективне мере, и предузима друге мере и радње на које 
је овлашћен, тако да се ризиком делотворно управља. 

Планирање инспекцијских надзора

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df68687%26action%3Dpropis%26path%3D06868701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dkulturi%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df116634%26action%3Dpropis%26path%3D11663401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dkulturi%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 
испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон).   

 
У складу са чл. 8, 9. и 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.Гласник РС“ број 36/2015), 

приликом израде плана инспекцијског надзора утврђено је стање и идентификовани су 
ризици на основу праћења и анализе у области предвиђеној законом и на основу 
прикупљених података из претходних инспекцијских надзора над надзираним субјектима. На 
основу утврђеног стања према природи и обиму могућих штетних последица на нивоу 
делатности, за Установе културе и Заводе за културу нациналних мањина Војводине 
процењен је ризик као средњи а за Заводе чији је оснивач АП Војводина, процењен је ризик 
као низак.  
 
Инспекција Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односа с верским 
заједницама ће у 2018. години извршити контролу према својим законским овлашћењима, у:  

-Установама културе,  
-Заводима чији је оснивач АП Војводина,  
-Заводима за културу нациналних мањина Војводине.   
 

Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од 
степена ризика 
 
Инспекција покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односа с верским 
заједницама ће у 2018. години извршити контролу према својим законским овлашћењима, у:  
-Установама културе,  
-Заводима чији је оснивач АП Војводина,  
-Заводима за културу нациналних мањина Војводине.   

 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО      
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСА С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
1.Редован инспекцијски надзор 
 

Активности 
Месец 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Српско народно 
позориште, Нови Сад 

          X  

Покрајински завод за 
заштиту споменика 
културе, Петроварадин 

        X    

Архив Војводине, Нови 
Сад 

         X   

Музеј Војводине, Нови 
Сад 

  X          

Музеј савремене 
уметности Војводине, 
Нови Сад 

  X          

Позоришни музеј 
Војводине, Нови Сад 

       X     

Спомен збирка Павла 
Бељанског, Нови Сад 

 X           

Галерија ликовне 
уметности - Поклон 

X            
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збирка Рајка Мамузића, 
Нови Сад 
Народно позориште - 
Nepszinhaz - Narodno 
kazalište, Суботица 

   X         

Завод за културу 
Војводине, Нови Сад 

 X           

Издавачки завод Форум - 
Forum Könyvkiadó Intézet, 
Нови Сад 

           X 

Војвођански симфонијски 
оркестар, Нови Сад 

           X 

Завод за културу 
војвођанских Maђара - 
Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, Сента 

   X         

Завод за културу 
војвођанских Словака - 
Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov, 
Нови Сад 

X            

Завод за културу 
војвођанских Румуна - 
Institutul de Culturã al 
Românilor din Voivodina, 
Зрењанин 

     X       

Завод за културу 
војвођанских Русина - 
Zavod za kulturu 
voйvodяnskih Rusnacoh, 
Нови Сад 

 X           

Завод за културу 
војвођанских Хрвата - 
Zavod za kulturu 
vojvođanskih Hrvata, 
Суботица 

    X        

Историјски архив у Белој 
Цркви 

         X   

Историјски архив Сомбор           X  

Историјски архив 
Зрењанин 

        X    

Историјски архив 
Кикинда 

         X   

Историјски архив Панчево     X        

Историјски архив Сента            X 

Историјски архив Сремска 
Митровица 

     X       

Историјски архив 
Суботица 

          X  

Завод за заштиту 
споменика културе 
Зрењанин 

        X    
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2. Ванредан инспекцијски надзор 
 
Планом се, на основу искуства из претходних година, предвиђа и очекује шест до седам ванредних 
контрола. 
 
3. Превентивни инспекцијски надзор 
 
У оквиру превентивног деловања, Инспекција покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односа с верским заједницама ће обавити саветодавне посете код три до четири 
корисника средстава буџета у току 2018. године. 
 
4. Професионално усавршавање запослених 
 
Овим планом се предвиђа и континуирано професионално усавршавање запослених на пословима  
инспекције покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односа с верским заједницама. 
Оно се огледа у упознавању са службеним гласилима и стручном литературом, односно у оквиру 
расположивих средстава, присуство саветовању са темама везаним за обављање послова инспекције на 
нивоу локалне самоуправе. 
 

 
       

Покрајински секретар за културу,  
                                                                      јавно информисање  

                                                            и односе с верским заједницама 
 

                                                                                                                 Мирослав Штаткић 

  

 

 

 

Завод за заштиту 
споменика културе 
Панчево 

            

Завод за заштиту 
споменика културе града 
Новог Сада 

  X          

Завод за заштиту 
споменика културе 
Сремска Митровица 

     X       

Међуопштински завод за 
заштиту споменика 
културе Суботица 

   X         


